
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ВІД » 20Л^> р. »-Ж '1^4-

Про усунення порушень вимог 
законодавства у сфері вищої освіти 
Льотної академії
Національного авіаційного університету

У період з 27 по 31 липня 2020 року на підставі наказу Державної служби 
якості освіти України від 23.07.2020 № 01-12/54 «Про позапланову перевірку 
Льотної академії Національного авіаційного університету» відповідно до статті 
6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», абзацу сьомого частини другої статті 67 Закону 
України «Про освіту», Положення про Державну службу якості освіти України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. 
№ 168, звернення гр. Москвічова В. В.

посадовими особами Державної служби якості освіти України 
МАКОВСЬКОЮ Оленою Анатоліївною' -  головним спеціалістом 

департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти І освіти 
дорослих Державної служби якості освіти України (голова комісії);

ВИХОРОМ Віктором Григоровичем -  головним спеціалістом відділу 
контролю за наданням освіти дорослим департаменту контролю у сфері вищої, 
фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти 
України;

за участю
ВОЛОШКЕВИЧА Геннадія Андрійовича -  заступника директора 

навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького;

ГАРМЕЛЬ Оксани Володимирівни -  ученого секретаря Київської 
муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, 

у присутності
НЕДІЛЬКА Сергія Миколайовича -  начальника Льотної академії 

Національного авіаційного університету,
здійснено позапланову перевірку Льотної академії Національного 

авіаційного університету з питань, порушених у зверненні Москвічова В. В.
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види о б ’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з 
КВЕД), щ одо яких проводиться захід: заклад вищої освіти, 85.42 вища освіта

Згідно з актом від 31 липня 2020 року № 01-12/54-03-06/1 під час 
проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) виявлено 
порушення вимог законодавства у сфері вищої освіти.

Відповідно до частини дев’ятої статті 7 Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», 
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», підпункту 7 пункту 4 
Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, вказую 
на допущені порушення та

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Льотну академію Національного авіаційного університету 
(НЕДІЛЬКО С. М.)

1.1. У визначені строки усунути (припинити) такі порушення:

№
з/п

Стислий зміст 
(недоліків)

виявлених торушень Посилання на пункти, 
статті нормативно- 
правового акта

Термін 
усунення 
порушення 
або недоліку 
(Число, 
місяць, рік)

Відмітка г
виконання
(робиться
суб’єктом
господарювання)

іро

1 Діючими вимогами передбачено, що 
Вчена рада закладу вищої освіти 
ухвалює за поданням керівника 
закладу вищої освіти рішення про 
утворення, реорганізацію та 
ліквідацію структурних підрозділів. 
Структура «Льотної академії НАУ» 
затверджена наказом начальника 
академії від 10.02.2020. Рішення 
Вченої ради про затвердження 
структури відсутнє.

Пункт 6 частини 
другої статті 36 Закону 
України № 1556-УІ 
«Про вищу ОСВІТ)'» 
(дал і-ЗУ  № 1556-УІ)

30.10.2020

2 Положення про «Льотну академію 
Національного авіаційного 
університету», затверджена 
Ректором НАУ від 08.02.2018 не 
відповідає Закону України «Про 
вищу освіту», оскільки посади 
голови Вченої ради Академії та 
факультетів заміщуються за 
посадою начальником Академії та 
деканом факультету.

Частина третя тк сьома 
от. 36, частина восьма 
ст. 39 ЗУ № 1556-VII

30.10.2020

http://www.glau.kr.ua


Окремі структурні підрозділи 
Льотної академії НАУ не 
відповідають вимогам чинного 
законодавства, зокрема кафедра 
безпеки з польотів має у своєму 
складі 6 штатних працівників, з яких 
лише 2 особи мають науковий 
ступінь.____ __
Неналежне оформлення посадових 
інструкцій посадових осіб «Льотної 
академії НАУ».
Вчена рада заслуховує звіти 
заступників начальника академії про 
результати діяльності за рік.
Водночас, у посадових інструкціях 
не зазначено обов’язкового 
щорічного звітування. Аналіз
протоколів засідань Вченої ради не 
виявив факту звітування 
заступників начальника академії. 
Згідно посадових інструкцій 
заступника начальника академії з 
економічної та адміністративно- 
фінансової роботи (п.1.9) та
заступника начальника академії з 
навчальної, науково-методичної та 
виховної роботи (п.1.8.)
передбачено покладення на них
виконання посадових обов’язків 
першого заступника начальника 
академії. Натомість, у штатному 
розписі «Льотної академії НАУ» на 
2020 р. відсутня посада першого 
заступника.

Частина п’ята,Іст. ЗО 
ЗУ № 1556-УІІ

Частина перша, друга 
статті 33 ЗУ № 1556- 
VI

30.10.2020

30.10.2020

Недотримано порядок призначення 
на посаду начальника Льотної 
академії Націоначьного авіаційного 
університету щодо призначення 
керівника відокремленого
структурного підрозділу на посаду 
шляхом конкурсного відбору._______

Частина перша,!третя 
статті 33 ЗУ № 1556- 
VII

30.10.2020

6 . Недотримання порядку прийняття 
на роботу заступників начальника 
академії визначених чинним 
законодавством та нормативними 
документами Льотної академії НАУ. 
Вчена рада Академії подає 

пропозиції начальнику академії 
щодо призначення на посади 
заступників начальника академії. 
Натомість, пропозиції щодо 
призначення заступників вносить 
начальник академії, а Вчена рада 
надає згоду на призначення.________

Пункт 4 частину 
шостої статті 40 
ЗУ № 1556-УІІ

30.10.2020

Діючі в «Льотної академії НАУ» 
документи, що регулюють порядок 
організації освітнього процесу, 
містять посилання на нормативно- 
правових актах, що втратили свою

Пункт 9, частина друга 
ст. 36 3У№  1556-УІІ

30.10.2020



ЧИННІСТЬ.

Зокрема, в Положенні про 
організації освітнього процесу в 
Кіровоградській льотній академії 
Національного авіаційного
університету (Наказ начальника 
академії від 14.05.2015 № 162/о) 
визначено, іцо нормативно-
правовою базою організації
освітнього процесу виступають:
- Постанова КМУ від 13.12.2006
№ 1718 «Про перелік напрямів, за 
якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра» 
(Постанова втратила чинність на
підставі Постанови КМУ № 266 від
29.04.2015) ;
- Постанова КМУ від 27.08.2010
№787 «Про затвердження переліку 
спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра» (Постанова 
втратила чинність на підставі 
Постанови KM № 266 від
29.04.2015) ;
- Наказ МОН від 06.06.1996 
№181/153 «Про затвердження 
Положення про академічні 
відпустки та повторне навчання у 
вищих закладах освіти» (Наказ 
втратив чинність на підставі Наказу 
МОН № 145/250 (z0291-18 ) від
13.02.2018)

Положення про
Кіровоградську льотну академію 
Національного авіаційного
університету від 2011 р. (Станом на 
момент перевірки діючим є 
Положення «Льотна академія НАУ» 
(Затверджена Ректором НАУ від
08.02.2018) .

Відсутність розроблених освітніх 
програм на факультеті льотної 
експлуатації.
Згідно ЄДЕБО в Академії зі 
спеціальності 272 Авіаційний
транспорт (галузі знань
27 Транспорт) наявні 10 освітньо- 
професійних програм першого 
(бакалаврського) рівня.
Однак, освітньо-професійні
програми зі спеціальності 
272 Авіаційнийт транспорт 
відповідно до згаданого переліку в 
Академії відсутні._________________

Пункт 17 частина 
перша статті 1 ; 
частина друга статті 5 
ЗУ № 1556-VII

01.09.2020



Натомість, наявні проекти п’яти 
освітньо-професійних програм зі 
спеціальності 272 Авіаційний
транспорт першого (бакалаврського) 
рівня, які оприлюднені на 
офіційному сайті закладу у розділі 
«Вступнику»:

9. Недотримання вимоги
законодавства України щодо 
формування навчальних планів в 
частині встановлення мінімальної 
кількості дисциплін за вибором 
студента.
Навчальний план «Льотна 
експлуатація повітряних суден» 
спеціальності 272 Авіаційний 
транспорт освітнього ступеня 
«Бакалавр» містить дисципліни за 
вибором студента (курсанта) 
загальним обсягом 21 кредит ЄКТС, 
що становить 8,75% загальної 
кількості кредитів ЄКТС освітньої 
програми (при нормативній вимозі 
не менш як 25%).

Пункт 
перша 
ЗУ № 1556-УІІ

15 чс
статті

частина 
62

01.09.2020

10. Недоліки у формуванні та введенні 
індивідуальних навчальних планів 
здобувачів вищої освіти
спеціалізації «Льотна підготовка 
повітряних суден».
У індивідуальних навчальних 
планах здобувачів вищої освіти З 
курсу (випускників 2021 року) 
зазначені всі вибіркові дисципліни 
навчального плану, що
унеможливлює здійснення
однозначного висновку про
виконання здобувачами вищої 
освіти навчальних планів
спеціалізації.

Частина сьома статті 
З 5 Закону № 15 5 6-У II

30.10.2020

11. Виокремлення за межі навчальних 
дисциплін у навчальному плані 
«Льотна експлуатація повітряних 
суден» спеціальності 272 
Авіаційний транспорт освітнього 
ступеня «Бакалавр», 24 кредити 
ЄКТС на семестровий контроль 
(проведення екзаменів,
диференційованих заліків, захист 
курсових робіт).______

Пункт 14 
перша статті 
1556-УІІ

частина 
ЗУ №

01.09.2020

12. Навчальний план «Льотна 
експлуатація повітряних суден» 
спеціальності 272 Авіаційний 
транспорт освітнього ступеня 
«Бакалавр» не в повній мірі 
відповідає вимогам пункту 5.13 
Положення про організацію 
освітнього процесу ЛА НАУ,

Частина друга статті 47 
ЗУ № 1556-УІІ

01.09.2020



схваленого Вченою радою
29.04.2015 (протокол №3) та 
введеного в дію наказом від
14.05.2015 №162/од, оскільки:
1) передбачено безумовне
забезпечення викладання
гуманітарних дисциплін, що 
формують компетентності з історії 
України, історії української
культури, філософії, української 
мови із загальним обсягом не менше 
12 кредитів ЄКТС. Разом з тим, у 
навчальному плані на дисципліни 
нормативної частини «Філософія», 
«Історія України та української 
культури», «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)»
заплановано загалом 9 кредитів 
ЄКТС;
2) передбачена максимальна 
кількість курсових робіт -  не більше 
однієї на семестр (рекомендована 
кількість -  не більше однієї на 
навчальний рік). Разом з тим, у 
навчальному плані на 6-й семестр 
заплановано 2 курсові роботи, а 
загалом на третій рік навчання (5-й 
і 6-й семестри) -  3 курсові роботи;
3) передбачений середній обсяг 
годин з однієї дисципліни 4 кредити 
ЄКТС. Разом з тим, у навчальному 
плані обсяг переважної кількість 
дисциплін -  3 кредити ЄКТС.

13. Навчальний план за освітньо- 
професійною програмою
«Організаційне забезпечення та 
управління авіаційним
виробництвом» спеціальності 272 
Авіаційний транспорт освітнього 
ступеня «Магістр», затверджений 
начальником ЛА НАУ 06.03.2019, 
містить позначення про розгляд та 
схвалення його на засіданні Вченої 
ради ЛА НАУ 06.03.2019, протокол 
№2. При цьому згідно протоколу 
засідання Вченої ради від 06.03.2019 
№2 питання про розгляд та 
схвалення зазначеного навчального 
плану не внесено до порядку 
денного.

Пункт 8 частіша друга 
статті 36 ЗУ № 1556- 
VII

01.09.2020

14. Не внесено відповідних змін до 
навчальних планів спеціальності 
272 Авіаційний транспорт для 
студентів, що належать до категорії 
осіб іноземці та особи без 
громадянства освітнього ступеня 
«Магістр», зокрема відсутня 
дисципліна «Українська мова як

Пункт 5 статгі 10 ЗУ 
До 1556-VII
Пункт 38 постанови 
Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187

01.09.2020



іноземна», визначена пунктом 38 
Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності.

Пункт 3 частина п’ята 
статті 24 ЗУ № 1556- 
VII

Пункт 42 постанови 
Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 
2015 р.№  1187

15.

16.

Використання ліцензійного обсягу 
за всіма спеціальностями на рівнях 
вищої становить менше 50 відсотків

30.10.2020

Представлені чотири Т имчасові
освітньо-кваліфікаційні 
характеристики бакалавра (в тому 
числі варіативна складова) галузі 
знань 0701 «Транспорт і 
транспортна структура», | напряму 
підготовки 6.070102
«Аеронавігація», розглянуті та 
схвалені Вченою радою 29.04.2013 
(протокол № 4), затверджені
начальником Академії 04.09.2013.

пункт 
перша 
частина друга 
ЗУ № 1556-УІІ

17 частина 
статті 1; 

статті 5

30.10.2020

17. Невиконання курсантами, які 
завершили навчання за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем бакалавр. За 
інформацією, що міститься у 
Льотній книзі пілота, наліт складає 
60,50 годин. Зазначений наліт не дає 
права на отримання свідоцтва пілота 
СРЬ, оскільки наліт повинен 
складати 150 годин.

Пункт 5 Частини 
першої статті 26 ЗУ 
№ 1556-УІІ

30.10.2020

18. Освітньо-професійна програма 
«Льотна експлуатація повітряних 
суден» передбачає льотну 
спрямованість змісту навчання, 
метою якого є отримання 
сертифікатів приватного та 
комерційного пілота.
Водночас по завершенню навчання 
свідоцтво комерційного пілоту 
(СРЬ(А)) отримує частина
випускників.
Так, у 2017 році завершили 
навчання 132 особи за 
спеціальністю «Авіаційний
транспорт» кваліфікація «Пілот
(літака)». Із них отримали свідоцтва 
комерційного пілота 17 осіб, що 
становить 12,88%.
У 2018 році завершили навчання 78 
осіб за спеціальністю «Авіаційний 
транспорт» кваліфікація «Пілот
(літака)». Із них отримали свідоцтва 
комерційного пілота 9 осіб, що 
становить 11,54%.
У 2019 році завершили навчання 75 
осіб за спеціальністю «Авіаційний 
транспорт» кваліфікація «Пілот
(літака)». Із них отримали свідоцтва

Пункт 5 частини 
першої статті 26 ЗУ 
№  1556-V IІ

30.10.2020



комерційного пілота 
(14,67%)

11 осіб

19. Недотримання законодавства у 
частині прийняття на посаду 
завідувача кафедрою строком на 5 
років

Частина ш о с т е  

35 ЗУ № 1556-Х
статті

ПІ
30.10.2020

20 . Недотримання порядку прийняття на 
роботу декана факультету льотної 
експлуатації

Частина оди 
статті 55 ЗУ > 
VII

надцята 
1° 1556-

30.10.2020

2 1. Недотримання порядку прийняття на 
роботу науково-педагогічних 
працівників

Частина оди 
статті 55 ЗУ Ж
VII

надцята 
Ге 1556-

30.10.2020

2 2. Недотримання кваліфікаційних вимог 
до претендентів при проведенні 
конкурсного відбору на заміщення 
вакантних посад науково- 
педагогічних працівників

Частина шоста статті 
35, частина 
одинадцята статті 55 
ЗУ № 1556-VI

30.10.2020 і — h

2 3. Встановлено випадки 
невідповідності академічної та/або 
професійної квал іфікації викладачів, 
задіяних до реалізації освітньої 
програми, навчальним дисциплінам, 
що викладаються ними

Частина перші 
статті 9 ЗУ № 1

і-друга 
556-VII

30.10.2020

24. Невиконання курсантами закладу 
освіти годин нальоту передбачених 
навчальним планом. Так, у 2019 
році на учбово-льотну роботу 
планом-графіком було передбачено 
11 700 годин нальоту (загальна 
кількість курсантів-практикантів 
456). При цьому фактично у 2019 
році виконано 3780,31) годин 
нальоту (32% від запланованого).

Пункт 
першої 
№  1556

1
статті

-VII

частини 
26 ЗУ

30.10.2020

2 5. Придбаний літак у Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«Хімічні авіаційні технології» 
придбаний літак ХИАТ -650 УТ/СХ 
відповідно до договору про 
закупівлю товарів за державні 
кошти від 29.11.2019 р. 
(інвентарний номер 1015226685) 
знаходиться у місті Запоріжжя та 
незадіяний у освітньому процесі.

Пункт 
першої 
№ 1556

5
статті

-VII

частини 
26 ЗУ

30.10.2020

_і___ L
26. Станом на 29.07.2020 в Авіаційно- 

технічній базі працює 56 фахівців, 
що складає 73% від загальної 
кількості.

Пункт 
першої 
№ 1556

1
статті

5-VII

Частини 
26 ЗУ

30.10.2020

27. Тендер на оплату послуг оренди на 
тренажер Р1ЧРТ II + МСС для 
наземного тренування пілотів за 
приладами, реєстраційний № ІІА- 
2020-07-29-006746-С в системі 
«Прозоро» 29.07.2020.

Пункт 
першої 
№ 1556

1 частин 
статті 2 

)-VII

и
6 ЗУ

30.10.2020
—г т-

28. Нормативно-правові акти «Льотної 
академії НАУ» містять 
неузгодженості та суперечності їх 
змісту, як один з одним, так і з 
актами чинного законодавства та 
актами Національного авіаційного

Стаття
VII

36 ЗУ J4 1556- 30.10.2020



університету.
Зокрема, Положення про Вчену 
раду ВСП НАУ «Кіровоградська 
льотна академія Національного 
авіаційного університету» в частині 
визначення повноважень Вченої 
ради (п. 2.1.) та процедури її
функціонування (п. 1.5) суперечить 
Положенню про «Льотну академія 
НАУ», Положенню про порядок 
проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад науково- 
педагогічних працівників Льотної 
академії НАУ та Статуту 
Національного авіаційного
університету.
Згідно Положення про Вчену раду 
ВСП НАУ «Кіровоградська льотна 
академія Національного авіаційного 
університету» засідання Вченої ради 
проводяться не рідше один раз на 
два місяця (п. 1.5), натомість
відповідно до Положенню про 
«Льотну академія НАУ» - засідання 
Вченої ради здійснюються 
щомісячно (п. 5.4.1).
До компетенції Вченої ради, згідно 
Положення про Вчену раду ВСП 
НАУ «Кіровоградська льотна 
академія Національного авіаційного 
університету», належить обрання 
деканів, завідувачів кафедри, 
професорів, доцентів та директора 
бібліотеки (п. 2.1.). Натомість,
відповідно до п. 5.4.1. Положенню 
про «Льотну академія НАУ» Вчена 
рада обирає на посади лише 
професорів та завідувачів кафедри 
та подає пропозицію начальника 
академії, щодо призначення на 
посаду директора бібліотеки. У 
Положенні про порядок проведення 
конкурсу на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних
працівників Льотної академії НАУ 
(протокол № 4 від 19.09.2018) до 
компетенції Вченої ради віднесено 
як обрання завідувачів кафедри та 
професорів, так і доцентів, старших 
викладачів, а також директора 
бібліотеки (п 1.2)._________________

29. Порушення норм діловодства при 
прийнятті на роботу працівників.

Так, в окремих: випадках особові 
справи не містять:

- повного опису документів, які 
містяться в особовій справі 
працівника

повної назви структурного 
підрозділу, обсягу ставки чи

Частина 2 розділу IV 
наказу Міністерства 
юстиції України «Про 
затвердження Правил 
організації діловодства 
та архівного зберігання 
документів у
державних органах,

30.10.2020

органах місцевого



педагогічного навантаження, а також 
зазначення періоду на який 
працевлаштовується особа.

документів,що засвідчують 
академічну та професійну 
кваліфікацію працівника;

- документів, що підтверджують 
наявність трудових відносин з 
працівником (накази про прийом на 
роботу, переведення чи укладення 
нового контракту' тощо).

самоврядування, на
підприємствах, в
установах і
організаціях» від
18.06.2015 № 1000/5

1.2. Поінформувати Державну службу якості освіти України про 
фактичні заходи щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час 
згаданої перевірки до 05 листопада 2020 року.

2. Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвишої освіти і 
освіти дорослих (ТЕЛЯЧИЙ Ю. В.) протягом місяця з дати отримання акта 
забезпечити інформування органу управління майном закладу освіти про 
результат перевірки.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на головного 
спеціаггіста департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і 
освіти дорослих Державної слу:жби якості освіти України МАКОВСЬКУ О'. А.

Голова

а

Руслан ГУ РАК


